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EMENTA

CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME NO SERASA. CHEQUE. EXTRAVIO.
COMUNICAÇÃO AO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. DANOS MORAIS
INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A instituição financeira não pode ser responsabilizada nas situações em que o correntista não teve a
cautela de comunicar o extravio das folhas de cheque.

2 – A inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida já existente, diversa da discutida nos autos,
não gera o dever de compensar pelos danos morais alegados pela parte.

3 - Apelação conhecida e não provida. 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator, FÁTIMA RAFAEL - 1º Vogal e MARIA
DE LOURDES ABREU - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadora MARIA DEa
LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E IMPROVIDO, UNÂNIME , de
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 07 de Março de 2018

Desembargador ALVARO CIARLINI
Relator



RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação (fls. 1-5, ID 2786104) interposto por  contraAntonio Alves Monteiro
a sentença (fls. 1-3, ID 2786100) prolatada pelo Juízo da 14ª Vara da Cível de Brasília/DF, que julgou
o pedido improcedente.

Na origem, o apelante alegou que houve a compensação, em sua conta bancária, de forma indevida, de
um cheque anteriormente extraviado, no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

Informou que diante da compensação, apesar de se encontrar com saldo negativo junto ao banco, o
saldo devedor do cheque especial excedeu o limite de crédito em mais de R$ 10.000,00.

Alegou ainda ter depositado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sua conta corrente para
pagar a fatura do cartão de crédito cujos valores eram debitados automaticamente da conta. O referido
montante, no entanto, foi utilizado para quitação de parte do saldo devedor do cheque especial, o que
ocasionou o bloqueio do cartão de crédito e a inscrição indevida do correntista em cadastro de
inadimplentes.

Requereu, portanto, a condenação do réu para que procedesse à revisão do saldo devedor do cheque
especial, a liberação do seu cartão de crédito, bem como a retirada do seu nome do SERASA .
Finalmente, pretendeu obter ainda a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.

Liminarmente, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para retirar seu nome do cadastro
de inadimplentes.

A tutela antecipada de urgência foi deferida (fl. 1-2, ID 2786039).

Decorrida a marcha processual, o Juízo de origem prolatou sentença (fls. 1-3, ID 2786100), ocasião em
que julgou o pedido improcedente. Na oportunidade, o autor foi condenado ainda ao pagamento das
custas judiciais e dos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Em suas razões recursais (fls. 1-5, ID 2786104),  sustenta que houve falha naAntonio Alves Monteiro
prestação dos serviços bancários, uma vez que a instituição financeira compensou uma cártula de
cheque que havia sido sustada.

Alega que o bloqueio do cartão de crédito e sua inscrição no SERASA ocorreram exatamente pela
conduta irregular do réu. Sustenta ainda que sofreu dano moral. Requer, assim, a reforma da sentença.



Preparo devidamente recolhido (fl. 1, ID 2786105).

A sociedade anônima  apresentou contrarrazões (fls. 1-7, ID 2786111), pugnandoBanco Bradesco S/A
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI - Relator

O recurso de apelação interposto merece ser , pois estão preenchidos os pressupostosconhecido
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie.

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte do réu, ao
proceder à compensação bancária de cheque extraviado, com a inscrição do nome do autor em
cadastro de restrição de crédito (SERASA).

O autor efetivamente registrou boletim de ocorrência de extravio da folha de cheque (fl. 3, ID
2786023). A ocorrência policial, no entanto, foi formalizada somente aos 17 de outubro de 2016,
mesmo tendo ocorrido o extravio aos 7 de julho de 2011, 5 (cinco) anos antes do registro da
ocorrência.

Ademais, a cártula foi utilizada aos 3 de outubro de 2016. Ou seja, o BO nº 16-05917 só foi registrado
após a compensação do cheque extraviado.

Logo, conclui-se que a parte apelante, não observou a diligência e a prudência de comunicar à
instituição financeira o extravio das folhas. Aliás, o extenso lapso temporal entre a perda e o registro
do boletim de ocorrência somente evidencia a desídia do recorrente em resguardar suas operações
bancárias.

Com efeito, não há como responsabilizar o apelado, pois o apelante não demonstrou ter solicitado
formalmente a sustação do cheque após notar o extravio e antes da compensação procedida pelo
banco.



Do mesmo modo, não houve falha do apelado na inscrição do apelante no cadastro de inadimplentes.
Nos termos dos documentos apresentados pelas partes (fl. 5, ID 2786026), antes da compensação do
cheque o apelante já apresentara saldo devedor junto ao Banco Bradesco S/A.

Como o apelante já se encontrava inadimplente, ocorreu a sua inscrição no SERASA. Logo, não
houve ato ilícito do banco que tenha violado a esfera extrapatrimonial do apelante. Afasta-se, desse
modo, a condenação do réu ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME NO CCF. CHEQUE. EXTRAVIO. COMUNICAÇÃO
AO BANCO. FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.1 - A
instituição financeira não pode ser responsabilizada por compensação de cheque extraviado em que o
correntista não realizou a comunicação formal, ou se houve a efetiva notificação não restou
comprovado nos autos. No caso em análise, provou-se somente o pagamento da dívida e o registro de
boletim de ocorrência. Insuficientes para condenação em danos morais.2 - A responsabilidade civil
ampara-se nos elementos da conduta, nexo causal e dano. Não demonstrados nos autos, o
indeferimento da indenização por danos morais é medida que se impõe.3 - Apelo conhecido e não
provido.

(Acórdão nº 896136, 20150110157693APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO
ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015,
p. 147)

Assim, apesar da relação contratual estabelecida entre as partes estar submetida ao Código de Defesa
do Consumidor, a narrativa dos fatos não se pode conduzir à ocorrência defeito na prestação de
serviço pelo banco, a autorizar a condenação pretendida.

Logo, não merece reparos a respeitável sentença recorrida.

Diante do exposto,  ao recurso.nego provimento

É como voto.

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 1º Vogal
Com o relator

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECER E IMPROVIDO, UNÂNIME


